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อัพเดท! กสพท 66 เตรียมพร้อมอย่างไร? เมือการสอบแตกต่างจากป 65 
  

 
 

เหลืออีกประมาณ 2 อาทิตย์ สําหรับการเปดรับสมัคร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) การคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 
2566  ในวันที 1-20 ก.ย.2565 นี 
โดยปนี กสพท ได้เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Thai University Central Admission 
System: TCAS) ปการศึกษา 2566 (TCAS66) รอบท ี3  เช่นเดิม ซึงมี ทปอ. เปนหน่วยกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ และ
กําหนดเทียบให้ กสพท เสมือนเปน 1 มหาวิทยาลัยทีมี 61 สาขาวิชาการสอบ 
แต่ละปการศึกษาก็จะมีจํานวนสถาบันทีเข้าร่วมคัดเลือกแตกต่างกันไป เด็กๆ ทีต้องการสอบจะสามารถสอบได้ปละ 1 ครังเท่านัน 
เนืองจากอายุคะแนน 1 ป 

 เปดรับสมัคร กสพท ป 2566 วันที 1-20 ก.ย.2565 ทีควรรู้  
ผู้สมัครทีเลือกสาขาวิชาทีร่วมการคัดเลือกกับ กสพท ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ของ กสพท เข้าสอบ TPAT 1 
(วิชาเฉพาะ กสพท ) และวิชาสามัญกับ ทปอ. ปการศึกษา 2565 
สําหรับ กสพท ป 2566 ได้รับมอบอํานาจจากคณะ/วิทยาลัย/ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ 17 สถาบัน คณะ/สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
12 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะ เภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน  รับจํานวน 2,308 คน  มีสถาบันทีเพิมจากปทีผ่าน
มา คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้า
ฟาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ข่าวทีเกียวข้อง : รวมทุกเรือง "เตรียมสอบ กสพท 66" เปดรับสมัคร 1-20 ก.ย.65 
                       

 เช็ก! ความต่างของกสพท ป 66 ทีเปลียนแปลงไป 
1. เลือนสอบเร็วขึน จาก มี.ค. เปน ธ.ค. 
2. เน้นรับใน TCAS66 รอบที 1 Portfolio มากขึน 
3. มีสาขาใหม่เปดรับเพมิ รวมเปน 61 สาขา จํานวน 2,308 ทีนัง 
4. ค่าสมัครสอบ ปรับเปน 800 บาท เท่าเดิม 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองคก์ร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขาวจากหนังสือพิมพกรุงไทยธุรกิจออนไลน ฉบับประจำวันท่ี 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 หนา มูลคาขาว  180,000.- 
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5. ตัดเวลาในการพักเบรก เนืองจากสถานการณ์โควิด-19 เหลือการสอบแค่ช่วงเช้าเท่านัน เวลา 8.30 – 12.30 น. (เหมือน 

กสพท65) 
 คุณสมบัติผู้สมัคร... ใครสามารถสมัครสอบได้บ้าง? 
1. นักเรียนทีกําลังศึกษาชัน ม. 6 และเทียบเท่า เด็กซิว กศน. ปวช. หรือ จบ ป.ตรี 
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ รับเฉพาะแผนการเรียน วิทย์ – คณิต เท่านัน 
3. คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน 
4. ถ้าเปนนักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ชันป 1 ไม่ต้องลาออก *ยกเว้นเปนนักศึกษาทีกําลังเรียนอยู่ในคณะทีจะสมัคร  ต้องลาออก

ก่อนตามวันทีกําหนดตามระเบียบการรับสมัครของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในปการศึกษานันๆ 
5. กรณีเด็กซิวเกินป 1 ขึนไป ต้องลาออกก่อนวันสมัครสอบ 

  
 สัดส่วนคะแนน กสพท 66 ต้องสอบอะไรบ้าง? 

กสพท ป 2566 เปดรับสมัครทังหมด 2,308 คน (จะมีการเปดรับสมัครเพิมเติมใน รอบที 1 Portfolio และ รอบที 2 Quota) แบ่งเปน  
 คณะแพทยศาสตร์ 17 สถาบัน : 1,141 คน  ลดลง 70 คน 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน : 390 คน  ลดลง 170 คน 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน : 287 คน  ลดลง 241 คน 
 คณะเภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน : 490 คน  เพิมขึน 189 คน 

ทังนี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที กสพท กําหนด เข้าสอบวิชาสามัญท่ีจัดสอบ โดย ทปอ. และวิชาเฉพาะท่ีจัดสอบโดย กสพท โดย
นําคะแนนมาใช้ในการประมวลผลตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดรายละเอียดตามตาราง ดังนี  
ทังนี สัดส่วนคะแนน ไม่ได้แตกต่างจาก กสพท ป 2565 เพียงแต่ชือเปลียนไปจากเดิม  
  

 ทําความเข้าใจข้อสอบTPAT1 และA-Level 
โดยTPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท คือ การวัดความถนัดทางวิชาชีพแพทย์ 
สัดส่วนนาหนักคะแนน 30% มีทังหมด 3 ส่วนด้วยกัน  ดังนี 

 PART เชาว์ปญญา : กลุ่มอนุกรมและการทดสอบเชาว์ กลุ่มมิติสัมพันธ์ กลุ่ม MATH ม.ต้น + ม.ปลาย ทัวไป (100 คะแนน) 
 PART จริยธรรมทางการแพทย์  :เนือหาทีออกสอบไม่มีการสอนในห้องเรียน (100 คะแนน) 
 PART ความคิดเชือมโยง :ใช้การคิดวิเคราะห์จับใจความ คล้ายกับข้อสอบ GATเชือมโยง แต่มีความเปนเหตุเปนผลที

ค่อนข้างยากกว่า (100 คะแนน) 
A-Level คือ การวัดความรู้เชิงวิชาการ  ชือเดิมก็คือ 9 วิชาสามัญ  สัดส่วนนาหนักคะแนน 70% ดังนี 

 วิทยาศาสตร์ (คิดคะแนนรวมของฟสิกส์ เคมี ชีวะ)  40% 
 คณิตศาสตร์ 1 (พืนฐาน+เพิมเติม)  20% 
 ภาษาอังกฤษ  20% 
 ภาษาไทย  10% 
 สังคมศึกษา  10% 
 (แต่ละวิชาต้องได้คะแนนขันตา 30 คะแนน หรือ 30% จากคะแนนเต็ม) 

  
 ยาปฎิทินเปดรับสมัครกลุ่มแพทย์ กสพท 66 

  
 ขันตอนการชําระเงินค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ 

การสมัครจะสมบูรณ์ ต้องชําระค่าสมัครสอบ TPAT1(วิชาเฉพาะกสพท) ผ่านธนาคาร  โดยค่าสมัครสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) 
จํานวนเงิน 800 บาท 
สําหรับ วิธีการชําระเงิน มีดังนี  

 ผู้สมัครชําระเงินผ่านช่องทางหลักโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2565 จนถึง 
เวลา 23.00 น. ของวันที 23 กันยายน 2565 (การชําระค่าสมัครสอบหลังเวลา 23.00 น ของวันที 23 กันยายน 2565 ระบบ
ของธนาคารจะบันทึกการชําระเงินเปนวันที 24 กันยายน 2565 ซึงถือว่าพ้นกําหนดชําระเงินแล้ว) ผู้สมัครสามารถชําระเงิน
ผ่านช่องทางการชาระเงนิ ดังนี 

  Mobile Application ของ SCB (SCB EASY) เลือกเมนู สแกนบิล/QR ชําระเงิน 
  ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เลือกเมนู เติมเงิน/จ่ายบิล และ สแกนบารโค้ด/QR หากผู้สมัครไม่สามารถชําระเงิน

ผ่านช่องทางหลักข้างต้นได้ ให้ติดต่อท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาโดยนําเอกสารการชําระเงิน (แบบฟอร์ม 
กสพท 02) ไปชําระเงินทีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัว ประเทศได้ตังแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.
2565 ถึงวันที 23 กันยายน พ.ศ.2565 ตามเวลาทําการธนาคาร โดยธนาคารฯ จะ เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาท จากผ้ ู
สมัคร ธนาคารฯ จะเก็บเอกสารท่อนล่างไว้และมอบเอกสารท่อนบนคืนให้ผ้ ูสมัครเก็บไว้เปนหลักฐาน 

 หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ผู้สมัครสอบทีอัปโหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบ และชําระเงินแล้ว 
สามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ โดยคลิกที link ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ หลังจากวันทีชําระเงินค่า
สมัครแล้ว 7 วัน หากเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ให้ทาการแก้ไข ภายในวันที30กันยายน 2565ก่อนเวลา
16.00น.ทีwww9.si.mahidol.ac.th หากไม่ดําเนินการ แก้ไขให้สมบูรณ์ภายในเวลาทีกําหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ 
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 พิมพ์บัตรประจําตัวผ้ ูเข้าสอบ (แบบฟอร์ม กสพท 11) ระหว่างวันที 1 -17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพือใช้แสดงก่อนเข้า ห้อง

สอบ โดยต้องพิมพ์บนกระดาษเปล่าสีขาวให้มีเฉพาะข้อความทีเกียวข้องกับบัตรประจําตัวสอบเท่านัน ห้ามมี ข้อความอืนใด
ทังด้านหน้าด้านหลัง ห้ามตัด/ดัดแปลงหรือเคลือบพลาสติกบัตรประจําตัวผ้ ูเข้าสอบน้ี 

 กรณีไม่มีสิทธิเข้าสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ผู้สมัครสามารถยืนคําร้องอุทธรณ์ได้ตังแต่วันที 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
จนถึงเวลา 16.00 น. ของ วันที 4 ตุลาคม พ.ศ.2565 ทีอีเมล cotmes.info@gmail.com กสพท ขอ สงวนสิทธิในการ
พิจารณาคําร้องอุทธรณ์เฉพาะกรณีท่ีเกิดความคลาดเคลือนจากระบบการรับสมัครสอบของ กสพท และขอสงวนสิทธิไม่รับ
พิจารณาคําร้องอุทธรณ์กรณีความผิดพลาดท่ีเกิดจากการกระทําของผ้ ูสมัครและหรือผู้กระทําการแทนผู้สมัคร 

 กรณีผู้เข้าสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ยืนคําร้องขอตรวจสอบคะแนน ผ้ ูยืนคําร้องจะต้องชําระเงิน 50 บาท ต่อ 1 ฉบับ 
และขอสงวนสิทธิให้ตรวจสอบเฉพาะกระดาษคําตอบของผ้ ูเข้าสอบทียนืคําร้องคนนันเท่านัน 

 กสพท ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน 
  

 ก่อนจะสมัครต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? 
สําหรับ เด็กชันมัธยมศึกษาปที 6  

 รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน 
 สําเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสําเนาถูกต้อง 
 ใบปพ.7  **มีตราประทับโรงเรียน 

ขณะที เด็กปวช.3 และ กศน. 
 รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน 
 สําเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสําเนาถูกต้อง 
 ใบปพ.7  **มีตราประทับโรงเรียน 

เรียนอยู่ป 1 
 รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน 
 สําเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสําเนาถูกต้อง 
 ใบปพ.1 หรือ ใบปพ.2 
 สําเนาบัตรนักศึกษา 

เรียนอยู่ป 2 ขึนไป 
 รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน 
 สําเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสําเนาถูกต้อง 
 ใบปพ.1 หรือ ใบปพ.2  
 ใบอนุมัติการลาออก ก่อนวันที 10 ก.ย. 65 (เปนเอกสารทีต้องรอทางมหาวิทยาลัยอนุมัติก่อน *ควรเผอืเวลา*) 

เด็กซิวอยู่บ้านเฉยๆ 
 รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน 
 สําเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสําเนาถูกต้อง 
 ใบปพ.1 หรือ ปพ.2 

เรียนจบปริญญาตรี 
 รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน 
 สําเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสําเนาถูกต้อง 
 ใบปพ.1 หรือ ปพ.2 
 สําเนาใบปริญญาบัตร 

  
 ข้อควรระวัง!!ในการสมัครสอบ กสพท 
1. รูปทีใช้ในการสมัครสอบ ต้องเปนรูปพืนหลังเรียบสีขาว/นาเงิน ไม่ควรเปนฉากอืนๆ 
2. ควรศึกษาคุณสมบัติให้ชัดเจน ก่อนสมัครสอบ 
3. กรณีทีไม่ได้เปนนักเรียนหรือนักศึกษา ต้องถ่ายภาพในรูปแบบ เสือเชิตขาว สุภาพ 
4. เอกสารต้องเตรียมให้ครบถ้วน ห้ามแคปภาพหน้าจอ ต้องสแกนจากเอกสารจริงเท่านัน เพือความชัดเจน 
5. เอกสารทีต้องเซ็นสําเนาถูกต้อง ลายมือของผู้สมัครให้ครบถ้วน ได้แก่ บัตรประชาชน , ใบสมัครสอบ 
6. ถ้าหากติดโควิด หรือเสียงติดสูง ในช่วงวันสอบ ให้น้องๆเผือเวลาในการไปถึงสนามสอบด้วย เพือให้เจ้าหน้าทีคุมสอบช่วย

จัดการให้ได้ทันก่อนถึงเวลาสอบจริง 
  

 มหาวิทยาลัยทีเปดรับสมัคร กสพท ป 66 
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ยอดรับ  20 คน  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยอดรับ  176 คน  
คณะแพทยศาสตร์ (กองทัพอากาศ) จุฬาฯ ยอดรับ  30คน  
คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  28 คน  
คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  65 คน  
คณะแพทยศาสตร์ นเรศวร ยอดรับ  30 คน  
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ยอดรับ  94 คน  
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ยอดรับ  192  คน  
คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.ราชวิถี ม.รังสิต (เอกชน) ยอดรับ  40 คน  
คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.เลิดสิน ม.รังสิต (เอกชน)ยอดรับ  13 คน  
คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี ม.รังสิต (เอกชน)ยอดรับ  13 คน  

คณะแพทยศาสตร์ มศว  ยอดรับ  145 คน  
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ ยอดรับ  40 คน  
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช ยอดรับ  50 คน  
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รพ.ตากสิน ม.นวมินทราธิราช ยอดรับ  20 คน  
คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)ยอดรับ  60 คน  
คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)ยอดรับ  40 คน  
คณะแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยอดรับ  12 คน  
คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพายอดรับ  32 คน  
คณะแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟาหลวง1 ยอดรับ  16 คน   
คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม (เอกชน) ยอดรับ  15 คน  
คณะแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  10 คน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยอดรับ  60 คน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ยอดรับ  80 คน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  15 คน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ ยอดรับ  10 คน  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ยอดรับ  40 คน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ยอดรับ  15 คน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  30 คน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ยอดรับ 40 คน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยอดรับ  10 คน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เนชัน (เอกชน)ยอดรับ  15 คน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  15 คน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (เอกชน) ยอดรับ  60 คน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาฯ ยอดรับ  105 คน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ ยอดรับ 35 คน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.ขอนแก่น ยอดรับ  12 คน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  20 คน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.มหิดล ยอดรับ  35 คน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์  ม.มหิดล - ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟาจุฬาภรณ์ ยอดรับ  10 คน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เทคโนโลยีมหานคร (เอกชน) ยอดรับ  10 คน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.มหาสารคาม ยอดรับ  10 คน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มทร.ตะวันออก ยอดรับ  20 คน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย ยอดรับ  10 คน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.สงขลาฯ ยอดรับ  10 คน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  10 คน  
 
คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) จุฬาฯ ยอดรับ  75 คน  
คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) จุฬาฯ  ยอดรับ  85 คน  
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ยอดรับ  90 คน  
คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  75 คน  

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) มศว ยอดรับ  20 คน  
คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) มศว ยอดรับ  20 คน  
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  30 คน  
คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.มหาสารคาม ยอดรับ  10 คน  
คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ยอดรับ  10 คน  
คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สยาม (เอกชน) ยอดรับ  20 คน  
คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกชน)ยอดรับ 15 คน  
คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.พายัพ ยอดรับ  10 คน  
คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.อุบลราชธานี ยอดรับ  10 คน  
คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) ม.สงขลานครินทร์ ยอดรับ  10 คน  



 

 8/19/2022 6:13:48 AM 

5
คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สงขลานครินทร์ ยอดรับ  10 คน  

  
  
  9 สนามสอบกสพท 66  

กรุงเทพฯและปริมณฑล 
ชลบุรี  

นครนายก (มศว องครักษ์)  
เชียงใหม่  
พิษณุโลก 
นครราชสีมา  
อุบลราชธานี  
ขอนแก่น 
สงขลา 
เนืองจาก สถานทีสอบอาจมีการเปลียนแปลงจากเดิมทีเคยแจ้งผู้สมัครไว้ ดังนัน ขอให้ผ้ ูสมัครตรวจสอบสถานทีสอบ ล่วงหน้าก่อนการ
สอบ 2 สัปดาห์ได้ท่ี www9.si.mahidol.ac.th 
อ้างอิง: กสพท , smartmathpro 
     

  
  

  


